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Communicatie

Website
Een belangrijk communicatiemiddel voor het Samenwerkingsverband is de website
(http://po2001.passendonderwijsgroningen.nl/). Deze website is m.i.v. januari 2016 vernieuwd.
Een specifiek deel richt zich nu op ouders, een ander deel op de onderwijsprofessionals. Het SWV
vindt het belangrijk dat iedereen met de juiste informatie ‘bereikt’ kan worden. Door de indeling in
twee groepen, kan relevante informatie toegeschreven worden naar de beide groepen. Op deze
manier zullen bezoekers sneller bij de voor hen interessante onderdelen komen.
Bezoekers worden gevraagd om als ze iets missen dit via een e-mail te melden, waardoor de
website ouders- en professionalgericht en up-to-date gehouden kan worden.
Jaarlijkse Festivals Passend Onderwijs
In de eerste twee jaren van Passend Onderwijs heeft het SWV elk jaar een Festival Passend
Onderwijs georganiseerd.
In het schooljaar 2014 – 2015 was dit een Festival Passend Onderwijs, mede door de verschillende
subregio’s georganiseerd, zodat er aandacht was voor de regionale situatie. Doel van dit Festival
was om alle medewerkers van scholen nader te informeren over Passend Onderwijs én om elkaar op
diverse manieren te ontmoeten.
In het schooljaar 2015 – 2016 was het thema: ‘de leerkracht doet er toe!’, wederom met een
regionale invulling. Het SWV zal alle scholen jaarlijks blijven uitnodigen voor deze Festivals.
Via besturen
In het Samenwerkingsverband is afgesproken dat de besturen hun scholen op de hoogte blijven
houden van de ontwikkelingen binnen het Samenwerkingsverband. Mailverkeer vanuit het
Samenwerkingsverband is dus altijd in eerste instantie gericht aan de besturen.
Het schoolondersteuningsprofiel
Passend Onderwijs vraagt dat elke school een schoolondersteuningsprofiel maakt. Hierin beschrijft
de school de wijze waarop de school de basisondersteuning vormgeeft en welke extra ondersteuning
de school biedt of wil gaan bieden. Alle schoolondersteuningsprofielen van de scholen in het SWV
samen vormen een dekkend aanbod van ondersteuning aan alle leerlingen. Het
schoolondersteuningsprofiel heeft consequenties voor de leerlingen en ouders, de leerkrachten en
het werk dat op school gedaan wordt. De profielen geven daarmee inzicht in hoe binnen het SWV
passend onderwijs georganiseerd is.

